
LOGO 

Правове виховання 

молоді 

Київ -  2014 рік  

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 

Управління освіти 



1 2 3 4 

Підвищення 

рівня правової 

освіти та 

правової 

культури всіх 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу 

Подолання 

«підліткового 

нігілізму», 

помилкових 

поглядів та 

переконань, 

негативних 

навичок і 

звичок 

поведінки 

Формування 

в учнів 

правових 

почуттів та 

вироблення 

навичок і 

звичок 

правомірної 

поведінки 

Формування 

в учнів 

активної 

позиції у 

правовій 

сфері інших 

осіб 

 

 

Мета правосвітньої та правовиховної 

роботи 



Основні заходи 

Місячники «Право та діти» 1 

«Всеукраїнський тиждень права» 2 

Робота з профілактики 

правопорушень 
3 

Конкурс на кращу організацію 

правової освіти 
4 



Модель правової освіти та виховання 

Позакласна  та 

позашкільна  

робота 

Робота  шкільних 

психологів Учнівське 

самоврядування 

Учасники процесу:  педагогічний колектив, батьки, учні  

Профілактика 

правопорушень 

Робота  

педагогічних 

консиліумів 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКА 

РОБОТА 

Співпраця з 

кримінальною 

міліцією, 

соціальними 

службами тощо 

Правові турніри 

Організація 

тренінгів, круглив 

столів, конференцій 
Школа 

правових  

знань 

Місячники, тижні 

правових знань 



Методична робота 

 З метою підвищення рівня організації правового виховання підростаючого 
покоління, надання методичної допомоги з питань правовиховної роботи з 
вихованцями заступниками директорів з виховної роботи за останні 5 років на 
засіданнях м/о, психолого-педагогічних семінарах, семінарах-практикумах 
розглядалися питання: 

 Моделювання правовиховної системи в навчальному закладі. 

 Організація роботи з громадянського виховання. 

 Робота з обдарованими дітьми. 

 Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та 
підлітків.  

 Методи превентивного виховання. 
 



Виховні заходи, години спілкування, 

круглі столи, конференції 



Правові турніри 



Конкурси малюнків, постерів, 

мультимедійних презентацій 



Співпраця зі Службою у справах дітей, Центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом 

сім’ї, молоді та спорту Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, закладами та 

установами юридичного напряму 



Районне об'єднання 

старшокласників «Дніпро» 



Структура РОС «Дніпро» 

Центр 

 Дозвілля  

Бюро Захисту 

Прав 

Особистості 

Прес-

центр 

З самої назви 

можна зрозуміти, 

що цей сектор 

займається 

дозвіллям лідерів. 

Відповідає за 

проведення 

квестів, концертів, 

флешмобів 

Організовує 

круглі столи, 

конференції, 

турніри для 

учнів 8-11 

класів 

Займається 

періодичним 

випуском районної 

газети "ProDnipro", 

веде відеоканал, 

організовує квести 

та майстер класи 

для редакторів 

шкільних видань 



Зайнятість учнів Дніпровського району 

в позаурочний та позашкільний час 

На базі навчальних закладів працює: 

228 

спортивні 

 секції 

73 

 творчі  

об'єднання 

421 

 гурток 

24000 дітей 

79,9%  
від загальної 

 кількості 




